
اسسسم بصيغة أتى أو الفاعل  وحذف)) مطويات (( السماوات:  يقول
اليسسات تفسسسره كمسسا اللسسه ؟ الطسساوي هسسو بالطسساوي, مسسن للعلسسم المفعول
).  ) للكتب السجل كطي السماء نطوي (( يوم الرخرى

مجموعة : هي ننقول ننظر, لنننا فيه  وهذا" " مجموعات:  المؤلف قال
دقيقسسا, ل ن تفسسسيرا ننفسسسر لسسم فإنننسسا بالمجموعسسات فسسسرنناها طيسسا, وإذا

زائسسد معنسسى فهذا مطويا كا ن إذا طي, ولكن بل مجموعا يكو ن قد الشيء
(( مطويييات:  يقال أ ن الجمع, فالصواب مجرد على أيش؟ مجرد على

بعض.  إلى بعضها ملفوف  أي))
مسسذهب على تحريف  وهذا" : " بقدرته )) قال بيمينه (( مطويات

المسسراد أ ن الخبرية, والصسسواب وتعالى سبحاننه الله بصفات يؤمنو ن ل من
اليمنى.  بيده وعل جل يطويها اليمنى اليد باليمين

)) يشييركون عمييا وتعييالى سييبحانه بيمينييه (( مطويييات:  قسسال
تسسبيح, واسسم سسسبح مسن سسسبح, والمصسدر وفعلسسه مصسدر سبحا ن: اسم

دائمسسا, وملزم المطلقسسة المفعوليسسة علسسى منصوب سبحا ن, وهو المصدر
أننه على دائما إعرابه, يعربه في المرء يخطأ فل هذا غالبا, وعلى للاضافة
تسبيحا.  محذوف, والتقدير: يسبح لفعل مطلق مفعول

معنسسى لسسه, فمسسا تنزيهسسا ) أي) يشييركون عمييا وتعييالى (( سييبحانه
معنسسى مسسا التصسسريف, لكسسن حيسسث من الكلمة فسرننا ال ن ننحن ؟ التسبيح
فسسي بعسسد إذا يسبح سبح من التنزيه, لننه التسبيح : معنى قالوا ؟ التسبيح

أي اللسسه سسسبحا ن فمعنسسى هسسذا السسسوء, وعلسسى عسسن البعاد الماء, فالتنزيه
شيئين:  عن ينزه ؟ الله ينزه له, وعما تنزيها

مثل صسسفاته, فقسسدرته فسسي وعيسسب ننقسسص كسسل المخلوق, وعسسن مماثلة عن
عسسن منزهسسة والنسيا ن, وقسسوته الجهل عن منزه العجز, وعلمه عن منزهة

كسسذلك, ووجهسسه المخلسسوقين مماثلسسة عسسن منزهسسة جرا, يسسده وهلم الضعف
المخلسسوق, مماثلة شيئين: الول إلى يعود وجل عز الله تنزيه إذا فالتنزيه
والنقص.   العيب والثانني
يشسسركو ن عما به, أو يشركو ن عما لعظمته  ترفع )) أي : (( تعالى وقوله

الواقع.   هو هذا أ ن شك معه, ول
. فوائد الكريمتين اليتين من بل الكريمة اليات هذه من ننأرخذ
).  ) فاعبد الله (( بل:  تعالى لله, لقوله العبادة إرخل ص : وجوب أول

عملسسه, لمسساذا لحبط بالله أشرك لو الننسا ن أ ن القاعدة هذه على ويتفرع
قسسال ورسسسوله, وقسسد الله أمر عليه ليس عمل عمل بالله أشرك إذا لننه ؟
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أمرنييا عليييه ليييس عمل عمييل ( من:  وسسسلم عليسسه الله صلى النبي
أشييركت (( لئيين السسسابقة اليسسة عسسن النظسسر بقطسسع  وهسسذا) رد فهييو

: قسسوله مسسن ننأرخسسذ أ ن أردننا إذا صريح, لكن ننص  فهذا)) عملك ليحبطن
)). فاعبد الله (( بل
مسسردود, حسسابط فعملسسه أحسسدا اللسسه مع أشرك من : أ ن فوائدها : من ننقول

عليييه ليييس عمل عمييل ( ميين:  وسلم عليه الله صلى قوله ؟ الدليل
 .) رد فهو أمرنا
(( وكيين:  لقسسوله أحد كل على الشكر : وجوب الكريمة الية فوائد ومن
. الكفر وهو اضده حرم الشكر وجب ) وإذا) الشاكرين من
أعقسسب شكره, لننسسه من تعالى لله الرخل ص : أ ن الكريمة الية فوائد ومن
). ) الشاكرين من ((وكن:  ) بقوله) فاعبد الله (( بل:  قوله

:  فوائدها فمن الثاننية الية أما
يييوم قبضيته جميعا (( والرض:  لقسسوله وجسسل عسسز اللسسه عظمة بيا ن

) .) بيمينه مطويات والسماوات القيامة
تعظيمسسه, بسسل حسسق الله يعظم لم فإننه بالله أشرك من : أ ن فوائدها ومن

) .قدره) حق الله قدروا (( وما:  لقوله بالعكس
ننفسسى لمسسا الكريم, لننه بالقرآ ن التعريف : حسن الكريمة الية فوائد ومن
مسسن أعظسسم وجسسل عز ذلك, أننه وجه قدره, بين حق الله قدروا أننهم عنهم

والسييماوات القياميية يييوم قبضييته جميعا (( والرض شسسيء كل
)). بيمينه مطويات

قسسد تعظيمه, ولكن حق الله يعظم أ ن يجب : أننه الكريمة الية فوائد ومن
وأجسسل أعظسسم تعسسالى اللسسه عظيمة,  ل ن مشقة فيه هذا : إ ن القائل يقول

أيهييا (( يييا:  تعالى الله قول ننزل لما العبد, ولهذا عمل به يحيط أ ن من
الصسسحابة, مسسن على ذلك ) صعب) تقاته حق الله اتقوا آمنوا الذين

بقسسوله مقيسسدة الكريمسسة اليسسة هذه : إ ن فيقال ؟ تقاته حق الله يتقي الذي
أ ن يحصسسي السسذي فمسسن ) وإل) اسييتطعتم ما الله (( فاتقوا:  تعالى
: ننقول وجل, ولكن عز الله أراد الذي الوجه على تعظيمه حق الله يعظم

بقسسدر حاصسسل وهسسذا أمسسره بامتثسسال يكسسو ن تعظيمسسه حسسق اللسسه تعظيسسم إ ن
((:  )  ولقوله) وسعها إل نفسا الله يكلف (( ل:  لقوله  المستطاع

) .) استطعتم ما الله فاتقوا
: ) وقسسوله) (( قبضييته:  لقوله لله اليد : إثبات الكريمة الية فوائد ومن

) .) (( بيمينه
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وجسسل عسسز اللسسه يقبضسسها القيامة يوم الرض : أ ن الكريمة الية فوائد ومن
) .) القيامة يوم قبضته جميعا (( والرض:  لقوله بيده
: لقسسوله القيامسسة يسسوم تطسسوى السسسماوات : أ ن الكريمسسة اليسسة فوائد ومن

) .) بيمينه مطويات (( والسماوات
السسسماوات هسسذه يطسسوي وجسسل, حيسسث عسسز الله قدرة : بيا ن فوائدها ومن
. للكتب السجل كطي عظمها على
لقسسوله وعيب ننقص كل عن وجل عز الله : تنزيه الكريمة الية فوائد ومن

مماثلسسة ل ن المخلسسوقين مماثلسسة عسسن تنزيهسسه ) وكسسذلك) (( سييبحانه: 
الشسساعر نناقصا, قال يجعله بالناقص الكامل تمثيل عيب, فإ ن المخلوقين

 :
  العصا من أمضى السيف أ ن قيل إذا    قدره ينقص السيف أ ن تر ألم

بسسالمخلوق وجسسل عسسز اللسسه فتمثيل ؟ العصا مثل السيف إ ن قيل إذا فكيف
. نناقصا يجعله بالناقص الكامل تمثل ل ن له وجل, تنقص عز له تنقص
عمييا (( تعالى:  لقسسوله اللسسه علسسو : إثبسسات الكريمسسة اليسسة فوائسسد ومسسن

).  ) يشركون
علسسو صسسفة, أمسسا وعلسسو ذات قسسسمين: علسسو إلى ينقسم سبحاننه الله وعلو

يثبتسسو ن التعطيسسل أهسسل القبلة,  حسستى أهل من أحد فيه يختلف فلم الصفة
هسسذا كسسو ن فسسي السسسنة أهل وبين بينهم ارختلف على الصفة, لكن علو لله

ننفسسي صسسفته فسسي اللسسه علسسو مسسن أ ن يسسرو ن ننسسزول, لننهسسم أو علسسوا الشسسيء
جميسسع إثبسسات علوه من أ ن فيرو ن والجماعة السنة أهل عنه, أما الصفات
أهسل اتفسق والسسنة, إذا الكتاب في ورد ما حسب على له الكمال صفات
الصفة علو يكو ن كيف ارختلفوا الصفة, لكن علو ؟ أيش إثبات على القبلة

ينتسسسب من بعض قال عظيما, حتى ارختلفا ارختلفوا فقد الذات علو أما ؟
علسسو : إثبسسات والجماعة السنة أهل كفر, وقال الذات علو للسلم: إثبات

. الصفات علو له أثبتنا كما الذات علو لله ننثبت أ ن واجب, ولبد الذات
وبيسسن العظيم الخالق الرب بين العظيم : التباين الكريمة الية فوائد ومن

وتعييالى (( سبحانه:  لقوله  الله مع بها يشرك التي المعبودة الصنام
هسسؤلء, بسسه يشسسرك عمسسا ورفعسسة وتعاظما له تنزيها ) أي) يشركون عما

: تعسالى قسوله فسي الصسنام لهسذه والحتقسار التوبيسخ اسستفهام جاء ولهذا
ومنياة والعييزى اللت أفرأيتم الكبرى ربه آيات من رأى (( لقد
ليسسات بالنسسسبة الصنام لهذه الذي ما أرخبرونني ) يعني) الرخرى الثالثة

أ ن بعسسد أي ؟ وسسسلم عليه الله صلى النبي رآها التي الكبرى العظيمة الله
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(( أفرأيتم ؟ للصسسنام لهسسذه مسسا أرخسسبرونني الكسسبيرة اليسسات هذه تقررت
اليسسات هسسذه أمام تكو ن ) ماذا) الرخرى الثالثة ومناة والعزى اللت

عمييا وتعييالى (( سبحانهقسسال:  شيء, ولهسسذا ل ؟ أيش تكو ن الكبيرة
اننحطسساط الكريسسم القسسرآ ن في وتعالى سبحاننه الله بين ) وقد) يشركون

)) تييذكرون أفل يخلييق ل كميين يخلييق (( أفمن الصسسنام هذه رتبة
)) نفعييا ول ضييرا لكييم يملييك ل مييا اللييه دون ميين (( أفتعبدون

عسسز السسرب أ ن الصسسنام, وتسسبين هسسذه قدر من تحط كثيرة هذا في واليات
. أعلم الصنام, والله هذه عن متعال منزه وجل

: ... الطالب
.  ننعم وربع, هكذا عشرة اليوم الدرس اننتهى غيرتها, يعني أننا  : ل الشيخ

: ... الطالب
بسسه جسساءت مسسا أ ن بينهمسسا والذ ن, الجمسسع العين على أصبعه : واضع الشيخ
أرخسسذت إذا مثل قلسست إذا المنسسع,  وأننسست فالصسسل ل بسسه, ومسسا ننأرخسسذ السسسنة
أ ن : قبضسسته ننقسسول كيفسست, لكسسن أننك : قبضته, وااضح وقلت هذه الساعة

. أعلم فالله كيف وجل, أما عز الله يد في جميعا الرض هذه تكو ن
: ... الطالب
تكييفسسا, يحقسسق ل تحقيقسسا هسسذا فعسسل الرسسسول أ ن ننعرف أ ن : يجب الشيخ
فسسي ننقتصسسر حال كل حقيقة,  على وبصر سمع والبصر, أننه السمع معنى

.  المر كا ن مهما ورد ما على هذا
...:  الطالب
السسسماء, اننتهسست ويطسسوي ويبسسسط يقبسسض ننطسسوي, واللسسه : ننقسسول الشسسيخ

. المناقشة بدأ من دقائق الخمس
...:  الطالب
بيسسن أصسسبعين بيسسن أصسسبعين بيسسن أصسسبعين بين ؟ يقول ماذا : طيب الشيخ

أ ن الرائسسي يفهم قد هكذا أشار إذا يستطيع, ثم ما ؟ الصابع أصبعين, أين
ن القلسب كسذلك, هسي للقلب, وليسس مباشرة وجل عز الرحمن أصابع بي

: قائسسل قال ,فإذا مباشرة : أننها ننقول ل الرحمن, لكن أصابع من أصبعين
مباشرة بدو ن الرحمن أصابع من أصبعين بين القلب يكو ن أ ن يعقل كيف

وارختل ف والرض السييماوات رخلييق فييي (( إن : اسسستمع قلنسسا ؟
السييماء بييين المسييخر (( والسحاب:  قوله ) إلى) والنهار الليل

والرض, السماء بين مسخر ) سحاب) يعقلون لقوم ليات والرض
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المباشسسرة, البينيسسة مسسن يلسسزم ل, فل ؟ والرض السسسماء يباشسسر هسسو وهسسل
؟ وااضح

...:  الطالب
بيسسن بسسأننه جسسزم أننسسه ذلك من هكذا, لزم قال يجوز, إذا ما : ل, أبدا الشيخ
.  الصبعين هذين

 ؟) يمين الرحمن يدي ( كل ...:  الطالب
ويسسد يميسسن يسسد : للسسه هذه, وقلنسسا علينا مرت ؟ هذه علينا مرت : ما الشيخ

اليمسسن مسن يميسسن  يعني) يمين يديه ( كلتا:  قال الرسول شمال, لكن
الشسسمال اليسسد نناقصة, ل ن الرخرى اليد تكو ن أ ن توهم البركة, ولدفع وهو

عبسسد بسسن محمد السلم شيخ ذكر اليمين, وقد اليد عن نناقصة لنا بالنسبة
بالشسسمال التصسسريح : وفيسسه قال التوحيد كتاب آرخر في الله رحمه الوهاب

. وجل, اننتهى عز لله
الصييور فييي (( ونفخالرجيسسم:  الشسسيطا ن مسسن بسسالله : أعسسوذ القسسارئ
ثم الله شاء من إل الرض في ومن السماوات في من فصعق

بنييور الرض وأشييرقت ينظييرون قيام هم فإذا أرخرى فيه نفخ
بينهييم وقضييي والشييهداء بييالنبيين وجيء الكتاب ووضع ربها

أعلييم وهو عملت بما نفس كل ووفيت يظلمون ل وهم بالحق
إذا حييتى زمييرا جهنييم إلييى كفييروا الييذين وسيييق يفعلييون بما

منكييم رسل يأتكم ألم رخزنتها لهم وقال أبوابها فتحت جاءوها
بلى قالوا هذا يومكم لقاء وينذرونكم ربكم آيات عليكم يتلون
أبييواب ادرخلييوا قيييل  الكافرين على العذاب كلمت حقت ولكن
) . ) المتكبرين مثوى فبئس فيها رخالدين جهنم
(( ومييا:  تعالى قوله معنى الرجيم, ما الشيطا ن من بالله : أعوذ الشيخ

) ؟) قدره حق الله قدروا
...:  الطالب
. الية اتل ؟ بالشراك المعنى أ ن على : الدليل الشيخ

والسييماوات القياميية يييوم قبضييته جميعا (( والرض:  الطسسالب
).) يشركون عما وتعالى سبحانه بيمينه مطويات

شريكا.  معه جعلوا بحيث قدروه ما المعنى هو, أ ن : هذا الشيخ
)  الجملسسة) القياميية يوم قبضته جميعا (( والرض:  : قوله الشيخ

؟. حالية هذه
...:  الطالب
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حسسق قسسدروه مسسا قبضسسته, أو الرض أ ن قسسدروه, والحسسال ما : يعني الشيخ
).  ) القيامة يوم قبضته جميعا (( والرض:  فقال أرخبر قدره, ثم

؟ فرعته وعلى المؤلف إليه ذهب ما  على(قبضته) معنى : ما الشيخ
...:  الطالب
؟ بيسسده حقيقسسة يقبضها يعني ؟ القيامة يوم قبضة في معنى : ايش الشيخ

 ؟ قال طيب, والمؤلف
...:  الطالب
) .) بيمينه مطويات (( والسماوات:  تعالى : طيب, قوله الشيخ

يجمسسع اليمنسسى, أي بيسسده السسسماوات يطسسوي تعلسسى اللسسه أ ن : أي الطسسالب
بعض. على بعضها بعض, يلف على بعضها
؟ بيمينه معنى : طيب, وما الشيخ

. اليمنى بيده : أي الطالب
؟ تمام, والمؤلف اليمنى بيده : أي الشيخ

. مجموعات يعني : مطويات قال : المؤلف الطالب
؟ قال أيش بيمينه ملفوفات, لكن أو مجموعات من : دعنا الشيخ

. : بقدرته الطالب
 ؟ الله ينزه وعما ؟ معناه طيب, التسبيح : بقدرته الشيخ

...:  الطالب
هسسو طيسسب, مسسا المخلسسوقين مماثلسسة وعسسن وننقسسص عيسسب كسسل : عن الشيخ
؟ النقص عن وجل عز الله تنزه عن الدليل

...:  الطالب
؟ آرخر دليل, دليل هذا : طيب الشيخ

. )) لغوب من مسنا (( وما:  الطالب
علسى وإعيسساء, السدليل تعب من ) أي) لغوب من مسنا  (( وما: الشيخ
؟ المماثلة عن تنزهه
)) البصير السميع وهو شيء كمثله (( ليس:  تعالى : قوله الشيخ
  ؟ فوائدها أرخذننا

الصييور فييي (( ونفخاليسسوم:  درس فسسي ابتسسدئنا فسسي تعسسالى قسسال ثسسم
... الله شاء من إل الرض في ومن السماوات في من فصعق

البهسسام للتعظيسسم, ل ن إسسسرافيل, وأبهمسسه معروف, والنافخ النفخ ) ننفخ)
غشيييهم ما اليم من (( فغشيهمتعالى:  قوله في كما للتعظيم يأتي

عظيسسم, أمسسر أننسسه شسسك ل غشسسيهم, النفسسخ مسسا عظم على يدل هذا ) فإ ن)
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ن القرآ ن في ما النافخ, كل من يبين لم ولهذا ور فسي النفسخ م أتي الص ي
)).  الصور في )) (( ونفخ ينفخ (( ويوم المفعول اسم بصيغة
أننسسه مسسع مااضسسي صسسيغة هنسسا  الصسسيغة)) الصييور في (( ونفخ:  وقوله

((:  تعالى قوله في كما  وقوعه لتحقق بالمااضي عنه عبر مستقبل, لكن
(( فييي:  بعد, وقسسوله يأتي لم أننه ) مع) تستعجلوه فل الله أمر أتى

السسسماء بيسسن كمسسا دائرتسسه سسسعة : إ ن قيسسل عظيم قر ن  الصور)) الصور
إسرافيل.   فيه ينفخ الصور والرض, وهذا

السييماوات فييي ميين (( فصعق الولى : " النفخة المؤلف يقول
هييم فييإذا أرخييرى فيه نفخ ثم  الله شاء من إل الرض في ومن
علسسى بنسساء  وهسسذا" الولى " النفخة:  المؤلف ) قال) ينظرون قيام

ثل ث الصسسور فسسي النفسسخ : بسسل مرتيسسن, وقيسسل يكسسو ن الصسسور في النفخ أ ن
اللسسه رحمسسه كسسثير ابسسن ذكره الذي الصور حديث هذا على دل مرات, وقد

الصعق وننفخة الفزع ننفخة هي الثل ث هذه الننعام, وأ ن سورة في بطوله
ميين ففييزع الصييور في ينفخ (( ويوم:  تعالى البعث, لقوله وننفخة

((:  قسسال النمل, وهنا سورة ) في) الرض في ومن السماوات في
مسسا مرتا ن, وهسسو النفخ : بل  وقيل)) أرخرى فيه نفخ (( ثم )) فصعق

الصسسعق, وأ ن ننفخسسة هي الفزع ننفخة الله, وأ ن رحمه المؤلف عليه مشى
فيصسسعقو ن, النفسسخ فسسي يطيسسل فزعسسوا, ثسسم مسسرة أول سسسمعوه إذا النسساس
صعق, ثم فزع مرتين: الولى النفخ فيكو ن هذا الفزع, وعلى بعد يموتو ن

لبد منه الناس يصعق شيئا أ ن شك الناس, ول يصعق ثم النفخ يطيل لننه
كذلك.  مرعبا, وهو مزعجا عظيما شيئا يكو ن أ ن

وميين السييماوات فييي (( من : " مات قال))  : (( فصعق وقوله
العمسسوم, تفيسسد موصسسول اسسسم  مسسن)) " الله شاء من إل الرض في

للشسسمول؛ أو تبعسا غيسسره فسسي تسسستعمل العاقسسل, وقسسد في غالبا وتستعمل
على يمشي من فمنهم ماء من دابة كل رخلق (( والله تبعا مثالها
علييى يشييمي من ومنهم رجلين على يمشي من ومنهم بطنه
ذوي مسسن ليسسس أربع على أو بطنه على يمشي الذي أ ن )  ومعلوم) أربع

(( منالية:  هذه في كما للعموم يكو ن تبعا, وقد بمن أتي العقول, لكن
فسسي من  فكل)) الله شاء من إل الرض في ومن السماوات في

تموت.   كلها غيرها أو بهائم أو آدميين من والرض السماوات
ارختلسسف يصسسعق, وقسسد ل فسسإننه يصسسعق  أل)) الله شاء من (( إل:  يقول

المسسستثنى أ ن إلسسى وجماعسسة المؤلف فذهب ؟ المستثنى هذا من العلماء
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والملئكسسة, ول والولسدا ن : الحسسور الجنسسة, وقيسل في وهم والولدا ن الحور
أعلم.  : الله وقيل"  " وغيرهما:  لقوله المؤلف كلم منه يمنع

ننتعسسرض ول وجسسل عسسز اللسسه أبهسسم  كمسسا)) اللييه شيياء ما (( إل:  ننقسسول
المستثنين.  هؤلء تعيين في صريح صحيح دليل هناك ليس لننه للتفصيل

(( أرخرى:  إسسسرافيل, وقسسوله ؟ من ) والنافخ) أرخرى فيه نفخ (( ثم
: إننهسسا ننقسسول أو أرخسسرى فيه ننفخ ثم أرخرى, ننعم ننفخة أي مطلق  مفعول))

(( فييإذا:  قوله في أرخرى, كما ننفخة والتقدير محذوف لموصوف وصف
). ) واحدة نفخة الصور في نفخ

)) ينظييرون (( قيام الموتى الخلقئق جميع )) أي هم " (( فإذا
عطف, حرف  الفاء)) هم (( فإذا:  قوله"  بهم يفعل ما ينتظرون

أننسسه مفاجسسأة, بمعنسسى بعسسدها مسسا حصسسول على تدل فجائية, والفجائية وإذا
ظساهر, والغسرض هسو كمسا اسسمية  جملسة)) قيام (( وهم بسرعة يأتي
: قسسوله : فقاموا, ل ن قال لو قوله من أبلغ والستمرار, وهي الثبوت منها

لهسسم ثسابت أمسسر كأننه لهم الوصف هذا أ ن على  تدل)) قيام هم (( فإذا
الرخيرة.  الواحدة النفخة في إل يقوموا لم أننهم مستقر, مع قديم من

" بهييم يفعييل ميياذا : " ينتظييرون )) قييال : (( ينظرون وقوله
بسسالعين, وهسسذا النظسسر حسسد ث, مسسن مسسا ينظسسرو ن المعنى يكو ن أ ن ويحتمل

لهسسذا شسساملة اليسسة فتكسسو ن المفسر أو المؤلف ذكره ما ينافي ل الحتمال
.  بهم يفعل ماذا حصل, وينتظرو ن ما بأعينهم ينظرو ن وهذا, أي

ل واقسسع , وأننسسه الصور في النفخ : إثبات منها فوائد الكريمة الية هذه في
. بالمااضي عنه عبر  حيث)) ونفخ: ((  قوله من ؟ يؤرخذ أين , من محالة
. الفاعل إبهام من ويؤرخذ النفخ هذا : عظم ومنها
يصعقو ن ثم منه الناس يفزع حيث تأثيره في عظيم النفخ هذا : أ ن ومنها

. يموتو ن أي
فسسي مسسن لكسسل شسسامل الصسسعق : أ ن أيضسسا الكريمسسة اليسسة هذه فوائد ومن

يصسسعق, ل ن ممن أقل الله,  وهم شاء من إل الرض في ومن السماوات
. منه المستثنى من أقل يكو ن الستثناء أ ن الغالب

فسسي كسسثيرة وجل, وهسسي عز لله المشيئة : إثبات الكريمة الية فوائد ومن
يتعلسسق فيمسسا إل النسساس مسسن أحسسد ينكرهسسا وتعالى, ولسسم سبحاننه الله كتاب

.  القدرية أننكرها العباد, حيث بأفعال
نفخ (( ثم:  لقوله مرتين الصور في ينفخ : أننه الكريمة الية فوائد ومن
) .) أرخرى فيه
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((:  لقوله البعث بها يكو ن الرخرى أو الرخرة في النفخ : أ ن فوائدها ومن
) .) ينظرون قيام هم فإذا
مباشسسرة, الصسسور فسسي النفسسخ يلسسي القبور من القيام : أ ن الية فوائد ومن

. الفجائية إذا من ننأرخذها
لهسسم وكسسأ ن يقومسسو ن, يقومسسو ن السسذين أي : أننهم الكريمة الية فوائد ومن
. السمية بالصيغة ذلك في أتى أننه بدليل القيام في طويل زمنا
مسسرة تقسسوم كلها الخلئق إ ن حيث وعل جل الله قدرة : تمام فوائدها ومن

واحييدة زجرة هي (( فإنما:  تعالى الله قال النفخة, وقد بهذه واحدة
الرض.  وظهر الرض سطح على ) أي) الساهرة في هم فإذا
مسسن النسساس, وبعثهسسم بحيسساة الصسسور فسسي النفسسخ علقة : ما قائل قال فإذا

أرواح فيسسه الرواح,  تجمسسع مجتمسسع الصسسور هسسذا أ ن فسسالجواب ؟ القبسسور
جسسسدها فسسي روح كسسل ودرخلت الرواح تطايرت ننفخ حصل إذا ثم الخلئق

وتفرقهسم الخلسق كسثرة أبسدا, علسى تخطئه ل الدننيا في تعمره كاننت الذي
كاننت الذي جسدها في تدرخل روح أجسامهم, كل تخطئ ل أرواحهم فإ ن

. الدننيا في تعمره
قسسال ) أشسسرقت) ربها بنور الرض (( وأشرقت:  تعالى الله قال ثم

اضسسوئها, اننتشسسر إذا الشسسمس أشسسرقت  ومنسسه" " أضيياءت:  المؤلسسف
ال إذا وشسرقت الفسق, علسى ظهسرت إذا الشسمس : شسرقت بسرزت, يق
بعسسد السستي الصسسلة تسسسمى اضوئها, ولهسسذا واستطال ارتفعت إذا وأشرقت
الشسسروق, الشسسروق صسسلة ل الشسسراق صسسلة تسسسمى رمسسح قيسسد ارتفاعها

اضوئها.  واتساع ارتفاعها الفق, والشراق في الشمس ظهور
ننسسوره هو الذي الله  بنور)) ربها بنور الرض (( أشرقت:  يقول فهنا

إاضسسافة بسساب مسسن وجسسل عسسز الرب إلى النور مخلوق, فإاضافة بنور وليس
" (( بنييور بنسسوره الرض ينير وعل جل الله أ ن موصوفها, أي إلى الصفة
لفصسسل يظهسسر أي يتجلسسى حين"  القضاء لفصل يتجلى )) حين ربها

أتي القضاء سسبحاننه اللسه أ ن ورد العبساد, وقسد بيسن للقضساء وجسل عسز وي
تنسسزل بسالخلق, ثسسم تحيسسط حسستى السسدننيا السسسماء فسسي ملئكسسة ينزل وتعالى
السسسماء أهسسل السسدننيا, ل ن السسسماء بأهل تحيط حتى الثاننية السماء ملئكة
السماء من أوسع الثاننية السماء أ ن الدننيا, إذ السماء أهل من أكثر الثاننية
بمسسن فيحيطسسو ن الثالثسسة السسسماء أهل ينزل أكثر, ثم سكاننها فيكو ن الدننيا

السسسابعة, السماء إلى جرا وهلم الثاننية السماء أهل من أكثر قبلهم, وهم
((:  تعالى ) وقال) صفا صفا والملك ربك (( وجاء:  تعالى الله قال
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أي ) ننسسزل) تنييزيل الملقئكيية ونييزل بالغمام السماء تشقق ويوم
السسابعة, إلسى الثالثسسة ثسم الثاننيسسة ثسسم الدننيا السماء أهل فشيئا شيئا ننزلوا

يسسأتي السسذي هسسو الغمسسام هذا : أ ن العلم أهل قال بالغمام السماء وتشقق
كيفيتسسه. ننعلسسم ول قدره ننعلم ل عظيم وجل.  غمام عز الله إتيا ن يدي بين

كسسأننه تشسسقق : تنشسسق, بسسل يقل ولم))  السماء  (( تشقق: قال ولهذا
يسسدي بيسسن عظيمسسا, وذلسسك هسسذا فشسسيئا, وسسسيكو ن شسسيئا منها ينبعث شيء

العبسساد, بيسسن للقضسساء وتعسسالى سسسبحاننه ينسسزل وعل, ثسسم جسسل السسرب مجيء
هسسذا كيسسف ننتصسسور أ ن ال ن ننسسستطيع ربهسسا, ول بنسسور الرض تشرق وحينئذ

ال ن. عقولنا تدركه ل أمر الغمام, هو هذا وكيف النور هذا وكيف الشراق
أي  وواضع" للحساب العمال كتاب)  ) الكتاب  (( ووضع: " يقول
القياميية يييوم لييه (( ونخرجتعسسالى:  اللسسه الناس, قال أيدي بين واضع
أو رخيسسر العباد, من أعمال فيه كتب الكتاب ) هذا) منشورا يلقاه كتابا

الكتسساب, فالصسسغائر يسسدرك ل فسسإننه بالتوبسسة أو بالمغفرة اننمحى ما شر, إل
بهسسن اللسسه يمحسسوا الخمسسس الصسسلوات فسسإ ن الننسا ن صلى تكتب, فإذا مثل

تسسدرك ل أيضسسا فهسسذه أرخسسرى سسسيئات مسسن الننسسسا ن يتسسوب الخطايا, وربما
عليسه رختسم ربه, وكسا ن به الننسا ن واجه ما إل الكتاب في يوجد الكتاب, ل

حياته.  في
هسسل ؟ للجنسسس أو للعمسسوم هي هل هنا  أل)) الكتاب (( ووضع:  وقوله

أننهسسا الظسساهر ؟ الجنسسس حيسسث مسن الكتساب أو كتساب كسل وواضسع المعنسسى
هسسذا الكتسساب صاحبه, طيسسب فأرخذه كتاب كل وواضع أحسن, يعني للعموم

(( كفى بنفسك أننت كتابك : اقرأ لصاحبه يقال العمال فيه تكتب الذي
؟ فيه ما ينكر أ ن يمكن فهل قرأه ) وإذا) حسيبا عليك اليوم بنفسك

(( واللييه:  ويقولسسو ن ينكرو ن المشركين, فإننهم إل يقر أ ن يمكن, لبد ل
ننجسسوا المخلصسسين الموحسسدين أ ن رأوا إذا لننهم))  مشركين كنا ما ربنا
مسسن ينجسسو ن لعلهسسم الشسسرك ينكسسروا أ ن أننفسهم لهم العذاب, سولت من

مشركين, شسسهد كنا ما ربنا : والله قالوا ينفعهم, إذا ل هذا العذاب, ولكن
السسذين يسسود يعملو ن, وحينئذ كاننوا بما وجلودهم وأبصارهم سمعهم عليهم
حديثا.  الله يكتمو ن ول الرض بهم تسوى لو كفروا
يسسوزع للحسسساب, وكيسسف العمسسال  كتسساب)) الكتياب (( ووضيع:  قسسال

أ ن بسساليمين, والثسسانني يعطى أ ن الول وجهين: الوجه على يوزع ؟ الكتاب
(( هاؤم:  للنسساس ويقسسول بسساليمين يعطسسى بالشسسمال, فسسالمؤمن يعطى

وتحسسدثا اللسسه بنعمسسة ابتهاجا : هذا اقرؤوا, يقول  اننظرا)) كتابيه اقرؤوا
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ممتسساز التقسسدير فيهسسا وإذا ننسستيجته منكسسم الواحسسد أعطي لو الله, كما بنعمة
كا ن اننظر, وإذا إياه يريها الطلب من واحد كل ؟ يفعل بالمائة, ماذا مائة
يمكن ل القيامة في يمزقه, لكن ؟ يقول حمراء, ماذا دائرة عليه رقم كل

جبلسسي أمر هذا حال كل يخفيه, على أو يمزقه يمكن الدننيا في يمزقه, أما
: ويقسول للنساس ويريهسا وجسسل عسز اللسسه بنعمسة يفسرح الننسا ن أ ن طبيعي

الظسسن))  حسييابي مل ق أنييي ظننت إني كتابي اقرؤوا (( هاؤم
وتعالى سبحاننه الله وأ ن حسابي ملق أنني الظن اليقين, يعني بمعنى هنا

: فيقول بالله والعياذ))  بمشاله كتابه أوتي من (( وأما سيحاسبني
القائل يقول ) كما) حسابيه ما أدر ولم كتابيه أوت لم ليتني (( يا
السسذي وجهسسه, الكتسساب رأيسست ما يأتني, ليتني لم ليته ؟ أيش الثقيل للزائر
ليتنييي (( يييا:  فيه, يقسسول ما صاحبه يعرف بالله والعياذ بالشمال يكو ن

. )) حسابيه ما أدري ولم كتابه أوت لم
بيمينسه كتسابه يسؤت لم من أ ن وتعالى سبحاننه الله ذكر الكريم القرآ ن في

صسسفة أو صفتا ن هما ظهره, فهل وراء من أرخرى آية بشماله, وفي يأرخذه
: إننهمسسا العلمسساء بعسسض صسسفتا ن, وقسسال : إننهما العلماء بعض قال ؟ واحدة
من هو الظهر, ما وراء من بالشمال الكتاب يعطى أننه واحدة, يعني صفة

وتسسذكير له تنبيه بهذا ظهره,  فيكو ن وراء من وجهه, بل من يعطاه المام
 ... الدننيا في الله بكتاب فعل بما له

ظهسره وراء اللسسه كتساب ننبسسذ أننسه السسدننيا فسي بحساله لسه تسذكيرا قلنا: يكو ن
: لسسه يقال )  كأننهقيل) ثمنا به واشتروا ظهورهم وراء (( فنبذوه

من بشماله يأرخذه من الناس من إ ن : بل عملك. وقيل جنس من جزاؤك
واللسسه صفتين فتكو ن ظهره وراء من يأرخذه من الناس ومن الشمال قبل

أعلم. 
) جيسسء) والشييهداء بييالنبيين وجيييء الكتيياب (( ووضييع:  يقسسول

لسسه للسسه الوقت ذلك في الملك وجل, ل ن عز الله ؟ بهم جاء بالنبيين: من
أرسسسلوا السسذين النسسبيين يشسسمل هنسسا بسسالنبيين, والنسسبيين التصسسرف, فيسسؤتى

شسسهيد, جمسسع عسسام, والشسسهداء: الشسسهداء فهسسو  يرسلوا لم الذين والنبيين
بالشسهداء المسسراد أو ؟ اللسه سسسبيل فسي قتلوا الذين بالشهداء المراد وهل

 ؟ الشهداء المراد, فمن هو الثانني ؟ القيامة يوم يستشهدو ن الذين
وأمته وسلم عليه الله صلى بمحمد " أي:  الله رحمه المؤلف قال

أننسسه  فظسساهره" بمحمييد " أي:  قوله أما"  بالبل غ للرسل يشهدون
الخسسا ص, به أريد عاما تفسيره على بمحمد, فيكو ن النبيين يفسر أ ن يريد

11



يسسؤتى عمسسومه, أي علسسى بسساق عسسام أننسسه الصسسواب مسسسلم,  بسسل غيسسر وهذا
" " شهداء:  قوله بلغوهم, أما بأننهم أممهم على يشهدو ن كلهم بالنبيين

على يشهدو ن الذين بهم الخا ص, والمراد على العام عطف باب من فهو
جعلنيياكم (( وكذلك:  تعالى الله المة, قال هذه وللرسل, وهم المم
)) الرسييول ويكييون النيياس علييى شييهداء لتكونييوا وسييطا أمة

على شهداء فالرسل))  عليكم (( شهيدا وسلم عليه الله صلى محمد
بلغنسساهم, ول وأنننسسا أقوامنا إلى أرسلتنا أننك ننشهد ربنا : يا أممهم, يقولو ن

قسسال لسسو يعني ؟ البينة فأين دعوى هذه اليوم ذلك في أحد يقول أ ن يمكن
شسسيء, كسسل قبسسل يشهد والله تشهد أعضاءك ؟ يشهد من القول هذا مثل
وسسسلم وآلسسه عليسسه اللسسه صسسلى محمسسد أمسسة : هم فنعم, ننقول الشهداء أما

علييى شييهداء لتكونييوا وسييطا أميية جعلناكم (( وكذلك:  لقسسوله
وفسسي السسدننيا فسسي النسساس علسسى تشسسهد الحمسسد ولله المة ) وهذه) الناس

. قومه أ ن قومه, وننشهد إلى ننوح أرسل الله أ ن ننشهد ال ن الرخرة, ننحن
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